
Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Önkormányzat Közgyűlése

MOK/81-4/2022.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének a 2022. május
19-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Győr, Városház tér 3. II. emeleti
tárgyalójában 14. 00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Domonkos Sándor, Ferenczi Tamás, Holczinger Lajos, Molnár Kálmánné,
Palkovits János, Wild Róbert Ferenc

Jelen vannak mé az ülésen: Szanyiné dr. Vitinger Mónika, az Önkormányzati, Gazdasági és
Jogi Iroda vezetöje, Sulyokné Gombolai Zita pénzügyi munkatárs.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Köszöntötte a közgyűlés megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.

Megállapította, hogy 6 fö képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes. Az egyszerű
szótöbbséghez 4 szavazat, a minősített szótöbbséghez is 4 szavazat szükséges.

Jegyzökönyv hitelesítőnek Wild Róbertet, a közgyűlés tagjátjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Wild Róbert, a közgyűlés tagja legyen a
jegyzőkönyv-hitelesítő.

Palkovits János elnök

A képviselők a napirendet tartalmazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosító javaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A közgyűlés 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítása.

Előadó: Palkovits János, elnök

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának
beszámolója és a költségvetési maradvány elszámolása.
EIőadó: Palkovits János, elnök



3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
módosítása.

Előadó: Palkovits János, elnök

4. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Palkovits János, elnök

5. Időközi beszámoló a két ülés között megvalósított programokről.
Előadó: Palkovits János, elnök

6. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A G, őr-Moson-So .ron ]VIe ei Német Önkormán zat 2021. évi költsé etésének
módosítása.
Előadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

A Györ-Moson-Sopron Megyei Német Onkonnányzat közgyűlése 2021. évi költségvetését a
1/2021. (VI.24.) MNOH határozat szabályozza. A költségvetés eredeti elöirányzatának
módosítására negyedik alkalommal kerül sor

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A közgyűlés 6 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2022. V.19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat közgyűlése a 2021. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

2. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Német Onkormán zat 2021. évi azdálkodásának
beszámoló'a és a költsé etési maradván elszámolása.
Előadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

Felkérte Sulyokné Gombolai Zitát az előterjesztés kiegészítésére.



Sul okné Gombolai Zita

A területi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évben is működési és feladatalapú támogatásra
voltakjogosultak a központi költségvetésből. A működési támogatás 2021. évi összege 1 040
OOO,- Ft, amely leutalásra került, teljesítése 100,0%.
A bevételek előirányzata a feladatalapú támogatásként kapott 1.333.310,- Ft összegű
pótelőirányzattal növekedett. A bevételek teljesítése az elmúlt évben összesen 3.651.253,- Ft
volt(100%).
A kiadási elöirányzatokból 2.334.283.- Ft-ot (63,9 %) használt fel a német önkormányzat a
beszámolási időszakban. Ezen belül dologi kiadásokra 1.684283,- Ft volt a felhasználás. A
dologi kiadások között került elszámolásra kiküldetési költségekre 261.944, - Ft,
társfinanszírozásban megvalósuló nemzetiségi rendezvényekhez kapcsolódó kulturális
szolgáltatások igénybevételére, szállításra (hangosítás, terembérlet, műsorszolgáltatás)
1. 184.250,- Ft, általános forgalmi adóra 70.609,- Ft, továbbá pénzügyi szolgáltatásokra
(bankköltség) 33.409,- Ft kifizetés történt 2020. december 31-ig.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, a nemzetiségi önkormányzatok
programjainak támogatására 650.000,- Ft összegben került sor.

Ferenczi Tamás ké viselő

Itt annyit kell hozzáfűznöm, hogy a feladatalapú támogatás 2022-ben, amit megkapunk, az
2.488.420 forint. Ez felezödik, júniusban jön fele, aztán a másik fele szeptemberben. A
működésünk, az természetesen ugyanaz az egymillió-negyvenezer forint. Még ehhez hozzájött
a maradvány.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 5 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2022. V. 19 MNÖH
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat közgyűlése a 2021. évi

költségvetésének végrehajtását

2.373.310,- Ft költségvetési bevétellel
2.334.283,- Ft költségvetési kiadással
1.277.943,- Ft finanszírozási bevétellel

3.651.253, - Ft összes bevétellel
2.334.283, - Ft összes kiadással

az előterjesztés 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. A közgyűlés a német önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 1.316.970,- Ft-
ban határozza meg a 2. számú melléklet részletezése szerint.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke



3. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Német Onkormán zat 2022. évi költsé etésének
módosítása.
EIőadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A közgyűlés 6 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2022. V.19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat közgyűlése a 2022. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, az önkormányzat elnöke

4. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása

Előadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

Elmondta, hogy az alábbi támogatási kérelmek érkeztek.

4. 1. G őrMe eiJo ú Város Német Önkormán zatának kérelme a Kovács Mar itNémet
Nemzetisé i AItalános Iskola balla ási ünne sé ének támo atására társfinanszírozással.

Palkovits János elnök

2022. júniusában lesz a győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Altalános Iskola
8. osztályos ballagási ünnepsége. A GYMJV Német Onkormányzat idén is szeretnejelen lenni
az eseményen. A nemzetiségi ballagó osztályok diákjainak, valamint az Altalános Iskola
pedagógusainak a hagyományokhoz híven minden évben ajándékokkal készül a Német
Önkormányzat.

Ferenczi Tamás ké viselő

A győri német önkormányzat eddig erre nem kért támogatást, de idén 4,5 millió Ft-tal
csökkentette a pénzüket a győri önkormányzat, ezért nem tudják támogatás nélkül
megfínanszírozni a programot.

Palkovits János elnök

Az esemény rendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához (ajándékok, étkeztetés)
szeretnének támogatást kémi 150. 000 Ft összegben.
Javasolja a 150. 000 Ft támogatást.



A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a Győri Német Önkormányzat 150. 000 Ft-tal történö támogatását győri
Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Altalános Iskolában megrendezésre kerülő 8.
osztályos ballagási ünnepség megszervezésének finanszírozására.

A szavazáson Ferenczi Tamás érintettsége miatt nem vesz részt.

A közgyűlés 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2022. . 19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése 150.000 Ft támogatást
nyújt - társfinanszírozással - a Győr Megyei Jogú Város Német Onkormányzata részére,
a győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Altalános Iskolában
megrendezésre kerülő 8. osztályos ballagási ünnepség megszervezése költségeinek
fedezésére, a 2022. évi költségvetésének terhére.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

4.2. Levéli Német Nemzetisé i Onkormán zat kérelme a 2022. 06. 11-i Kőrustalálkozó a
HeidebodenEnekkar22. évforduló'árarendezvén me szervezésének támo atására.

Palkovits János elnök

2022. június 11-én lesz az énekkari találkozó. Elég nagy rendezvénynek bizonyult, 250
személyre terveznek. A sátorbériés és az étkezés költsége a bekért árajánlatok alapján
körülbelül 2 millió Ft plusz áfa. 250 személyre az ellátásra 2700 Ft plusz áfa összegű árajánlat
érkezett. Ehhez kémek 150.000 Ft támogatást, társfinanszírozással.
A Pénzügyi Bizottság ajavaslatot megtárgyalta és 150.000 Ft támogatástjavasolt.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a Levéli Német Onkormányzat 150.000 Ft-tal történö támogatását a
2022.06. 11-i Kómstalálkozó a Heideboden Enekkar 22. évfordulójára rendezvény
megszervezésénekfinanszírozására.

A szavazáson Domonkos Sándor érintettsége miatt nem vesz részt.

A közgyűlés 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2022. .19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése 150.000 Ft támogatást
nyújt - társfinanszírozással - Levél Német Nemzetiségi Önkormányzata részére, a
2022.06.11-i Kórustalálkozó a Heideboden Enekkar 22. évfordulójára rendezvény
megszervezése költségeinek fedezésére, a 2022. évi költségvetésének terhére.



Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

5. na irendi ont
Időközi beszámoló a két ülés között me alósított ro ramokról.

Előadó: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Ferenczi Tamás ké viselő

Volt egy előadássorozat Győr 1 1 kerületében, ahol a győri német önkonnányzat nevében a
kulturális dolgokról tartottam elöadást Drapál László zeneművész segítségével. Ez egy nagyon
klassz egyórás zenés műsor volt, 11 kerületben. Nagyon érdekes volt. Kiderült, hogy az idősek
között rengeteg német nemzetiségű van.
2022. március 7-én "Választási megbeszélés" c. rendezvényen vettem részt.
2022. március 10-én az EBESZ részéröl érkezett megfigyelőkkel vettem részt egy találkozón.
2022. március 28-án NÖME közgyűlés volt.
Az Audi Középiskola 6 diákja részére, Soltész Miklós államtitkár úrral, Simon Róbert
parlamenti képviselővel hárman adtuk át az ösztöndíjat. Ez az ösztöndíj 30 ezer forint havonta,
10 hónapon keresztül.
2022. április 20-án "Ungamdeutscher Salon" Német Nemzetiségi Szakmai Nap keretében
humoros esten vettem részt Hámor Vilmos író, újságíróval
2022. április 29-én az Audi Középiskola diákjainak ballagási ünnepségén vettem részt.

Holczin er La'os ké viselő

Mosomnagyaróváron a következő események történtek:
2022.03.25. 17,30 Német keresztút a mosoni templomban
2022.04.28. A Móra-iskolában az LdU által szervezett országos német vers- és
prózamondóverseny regionális fináléja.

2022. március 15-én koszorúzott a mosonmagyaróvári német önkormányzat Mosonban. Ma
mentek el a Móra iskolások Erdélybe, valami pályázatot nyertek. Mosonmagyaróváron lesz a
76 éves kitelepítési emléknap, Mosonmagyaróváron ez mindig a május 20, az a kitelepítési
emléknap, mert akkor ment az utolsó vonat Mosonból, a kitelepítettekkel. Kettö vonat ment,
azt senki nem tudja, hogy mikor ment az első, de a második, az utolsó, az május 20-án.

Molnár Kálmánné ké viselő

Rajkán most március 16-án volt a 76 éves kitelepítési emléknap, tehát hétfőn az
önkormányzattal közösen koszorúztunk a kitelepítési oszlopnál. Azon kívül ez is egy elég nagy
esemény volt, bár nem egyértelmű megítélése volt magának az eseménynek, hogy húsvétkor az
evangélikus templomban tartották. Azt tudni kell, hogy az evangélikus templom az a németek
jóvoltából épült valamikor fel, és Rajkán a háború előtt a lakosságnak a nagy része evangélikus
volt. Őket mind ki is telepítették, tehát viszonylag kevés evangélikus van most a faluban.
Húsvétkor szlovák istentisztelet volt az evangélikus templomban, szlovák nyelven. Ugyhogy
állítólag nagyon sokan voltak, nem csoda, mert közel 7000 lakosunk van, szlovák lakosunk, és
ott volt a magyar evangélikus püspök is, és a szlovák evangélikus püspök is, ami egy szép
gesztus volt, hogy az istentisztelet végén kijöttek az emlékoszlophoz, mert az emlékoszlop is
az evangélikus templomnak a területén épült fel, hisz mondom, a kitelepítettek zöme
evangélikus volt, és ott megemlékeztek a kitelepítésröl, és egy virágcsokrot is letettek az
emlékoszlophoz.
Ami viszont az egészet keserű szájízzé tette azok, akik ezt megtudták, azok fel is voltak
háborodva, hogy másnap a Telex fő cikke ez volt, hogy Rajkán ugye szlovák mise volt az



evangélikus templomban, és le volt fényképezve a közönségnek egy része, a résztvevők egy
része, meg a két püspök, és az emlékoszlopunknak a hátulja.
Ugyhogy úgy nézett ki, mint egy sima betonoszlop, és az ott volt odaírva, hogy ez a német
emlékmű. Ugyhogy ez nagyon nem tetszett aztán többeknek, meg hát egyébként is ezt az
evangélikus istentiszteletet is többen nem tudták elfogadni. Azóta megindult, hogy
vasámaponként délelött van a szlovák, egy evangélikus tiszteletesnő tartja, délután 2-kor van a
rajkaiaknak. Es most este hatkor van, ugyanazon a napon, tehát ugyanúgy vasámap kettőkor
van a magyar evangélikus istentisztelet, és este hatkor van a szlovák.
Most aláírásgyűjtést kezdeményeztek, hogy a katolikus templomban is legyen szlovák nyelvű
mise, de hát a katolikusok ugye még inkább föl vannak háborodva, mert azért a lakosság, most
ajelenlegi lakosságnak a 90 százaléka az ugye a magyaroknál katolikus. Ugyhogy már egyszer
ezt elindították, de nem sikerült, állítólag most sem fog sikerülni, mert az egyházközségnek a
képviselői nagyon ellene varmak, és az elsö megállapításuk az, hogy hogyan és miként fognak
egyházadót fizetni, és arról viszont hallani sem akamak.
Gond lesz Rajkán, ha nem változik meg az önkormányzati törvény, választási törvény, bár most
mindenki azt ígéri, hogy teljes mellbedobással a következö két évben ezért fogunk dolgozni,
hogy megváltoztassák. Igen, a helyi önkormányzati választási törvény, hogy csak magyar
állampolgár választhasson, meg választható legyen. Viszont, ha nem változtatják meg, akkor
elvesztettük Rajkát, mint nemzetiség. Elvesztettük Hegyeshalmot, mint nemzetiség, elvesztjük
Levélt, mint nemzetiség, elvesztjük Bezenyét, mint nemzetiség, és az egész Szigetközt
elvesztjük, mert ugye már mindenhol 30 százalék a szlovák nemzetiségnek a létszáma, és a
Szigetközben teljesen szét vannak szórva. Tehát, ha ez megvalósul, akkor elvesztettük. Akkor
nem lesz magyar képviselő, nem lesz Rajkán magyar képviselö. Viszont azt mondják, hogy
ilyen az európai uniós törvény. Viszont Burgenlandban nincs ilyen törvény. Burgenlandban
csak a burgenlandi osztrákok szavazhatnak helyközi választásokon, de ők azt mondják, hogy
azért, mert ök ilyen feltételekkel léptek be az Európai Unióba. Na, de most az európai
törvényben, ha ez benne van, akkor ha összehasonlítjuk az Európai Unióban élő idegen
nemzetiségű embereket, meg a mi szlovákjainkat, akkor azt egyáltalán nem lehet
összehasonlítani, mert aki kimegy irmen az Európai Unióba, az ott vállal munkát, az ott fog
élni, annakaz első legfontosabb dolga, hogy megtanulja a nyelvet. A gyereke ottjár iskolába,
hogy minél előbb be tudjon csatlakozni oda ahhoz a népséghez. Nálunk ez még nincs. Nálunk
nem fizet adót, nem fizet súlyadót, nem járatja a gyerekét iskolába, nem hajlandó magyarul
megtanulni, mindenhol azt követeli, hogy szlovák legyen minden hivatalban, szlovák nyelvű
alkalmazott, úgyhogy gyakoriatilag nálunk semmi olyan nem valósul meg, ami egyébként a
külföldiek részére az Európai Unióban biztosított is, meg önmaguk is biztosítják ezeket a
dolgokat. Tehát ez egy egészen más dolog, és a magyar nemzetiségű szlovákok, akik nálunk
vannak Rajkán, azok legalább annyira ellene vannak ennek az egész választási törvénynek, mint
mi magunk, mert azt mondják, hogy ez teljesen igazságtalan volna, hogyha valaki nem tud
magyarul és képviselönek jelöltetheti magát, és azt mondja, hogy akkor majd tolmácsot fog
fizetni az önkormányzat. Egyelöre a polgánnesteri tisztség talán még nincsen veszélyben, mert
ahhoz magyar állampolgárság kell. Es nagyon kevés, aki magyar állampolgár, és az is titokban,
mert ha nyilvános, akkor nem lehet szlovák, mert nincs kettös állampolgárság. Tehát a
polgármester talán nincsen veszélyben, na de mit ér a polgármester egyedül, ha a mellette lévö
hét vagy kilenc képviselő szlovák lesz. Es akkor vége a német nemzetiségi oktatásnak.

WildRóbertké viselő
Fertőrákoson 2022. május 6-án nálunk volt Ritter Imre, akkor volt nálunk a német
önkormányzat által szervezett kitelepítési megemlékezés. Nem szoktunk megemlékezni külön
magáról erröl az eseményröl. Mindig a búcsúhoz, meg hát ahhoz kapcsolódóan történt ott
korábban koszorúzás és megemlékezés. Hajöttek a németek, akkor az ő társaságukba, hogyha



nem, akkor így külön. Most ez adta az apropót, hogy el tudottjönni ide. Egyébként a dátum az
jó volt abból a szempontból, de véletlenszerű, hogy nálunk meg akkor ment az utolsó vonat, a
harmadik vonat május 6-án. A koszorúzást követöen egy filmbemutató is volt, ahol ajelenlévők
megnézhették a Mi svábok, jó magyarok voltunk című filmet. Jó volt a visszhangja is. A filmet
Soós Eva készítette. Ugy emlékszem, egy budapesti dokumentumfilm-rendezö, nagyon neves,
ez a fö profílja.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Gratulálunk a kitüntetéshez, amit kaptál a Fertőrákosi Német Önkormányzattól. A németségért
sokat tettél.

Domonkos Sándor ké viselő

Levélen az alábbi események történtek:
2022.03.05 Apostól koncertenjártak a levéli Heideboden Enekkar tagjai a
mosonmagyaróvári UFM Arénában.
2022. 03. 15 Március 15-i fákjás felvonuláson vettek részt a Levéli NNÖ képviselői és
a Heideboden Enekkar tagjai
2022. 04.22 A Levéli Nyugdíjas Egyesület Batyus Bált szervezett Levélen, a kistérségi
Nyugdíjas Klubok részvételével. A Heideboden Enekkar tagjai és Domonkos Sándor
sem hiányzott a rendezvényröl.

A Levéli Német Nemzetiségi Onkormányzat a község önkormányzatával karöltve
2022.04.23-án tavaszi park- ésjátszótér takarítást szervezett.
2022.05. 10 Batyusbálbanjártak a levéli Heideboden Enekkar tagjai Domonkos Sándor
kíséretével Mosonszolnokon

2022.05. 13 A Levéli Nyugdíjas Egyesület köszöntötte a Nyagyikat, ahol a Heideboden
Enekkar tagjai isjelen voltak
2022.05. 18-án 40 fős delegációt fogadtak a Levéli NN0 képviselöi. A vendégek
Németországból érkeztek, utazásukat az LDU szervezte. Erkezésük után megtekintették
a levéli Sváb Házat, majd a Kultúrházban kötetlen beszélgetésen vettünk részt.
2022.06. 11-én ünnepli a Levéli Heideboden Enekkar fennállásának 22. évfordulóját. A
járványügyi helyzet miatt a 20. évfordulót el kellett halasztanunk, így idén kerül
megrendezésre.
Két Bethlen Gábor pályázatot nyert a Levéli NN0 vezetése alá esö Levéli Német
Nemzetiségi Altalános Iskola. A két tábor időpontja még egyeztetés alatt áll.
l. Pályázat=ZeneTábor
2. Pályázat = Német Nemzetiségi Tábor

Palkovits János a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta az első beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2022. V.19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése elfogadja a "Győrben
történt eseményekről" szóló szóbeli előterjesztést, mely német nemzetiségi rendezvény
megvalósulásáről és annak megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Onkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Ferenczi Tamás részvétele) számol be.



Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Palkovits János a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a második beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2022. . 19 MNÖH
A Győr-lVIoson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a
"Mosonmagyaróváron és Máriakálnokon történt eseményekről" szóló szőbeli
előterjesztést, mely német nemzetiségi rendezvény megvalósulásáról és annak
megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat tevékeny
hozzájárulásáről (Holczinger Lajos részvétele) számol be.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János. a közevűlés elnöke

Palkovits János a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a harmadik beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2022. . 19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a "Rajkán
történt eseményekről" szőló szóbeli előterjesztést, mely német nemzetiségi rendezvény
megvalósulásáról és annak megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Önkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Molnár Kálmánné részvétele) számol be.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Palkovits János a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a negyedik beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2022. . 19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a
"Fertőrákoson történt eseményekről" szóló szóbeli előterjesztést, mely német nemzetiségi
rendezvény megvalósulásáról és annak megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei
Német Önkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Wild Róbert részvétele) számol be.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Palkovits János a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta az ötödik beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:



15/2022. . 19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a "Levélen
történt eseményekről" szóló szőbeli előterjesztést, mely német nemzetíségi rendezvény
megvalósulásáról és annak megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Onkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Domonkos Sándor részvétele) számol be.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Palkovits János elnök

A közgyűlés 150.000 Ft támogatást nyújtott - társfínanszírozással - a Mosonmagyaróvári
Német Nemzetiségi Onkormányzat részére, a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Altalános
Iskolában 2022.05. 13-án megrendezésre kerülő "Regionális Németnyelvű Vers- és
Prózamondó Verseny" megszervezése költségeinek fedezésére, a 2022. évi költségvetésének
terhére. Az elszámolás megtörtént.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2022. . 19 MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az alábbi
beszámolót:

A Győr-lVIoson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 150. 000, - Ft támogatást biztosított
Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a mosonmagyaróvári Móra
Ferenc Altalános Iskolában 2022. 05. 13-án megrendezésre kerülő "Regionális
Németnyelvű Vers- és Prózamondó Verseny" megszervezése költségeinek fedezetére. Az
elszámolás a Megyei Önkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Palkovits János elnök

A közgyűlés 150.000 Ft támogatást nyújtott - társfinanszírozással - a Győri Német Nemzetiségi
Önkormányzat részére, a "Dalolj, táncolj ésjátssz velünk!" Megyei NémetNemzetiségi I^úsági
Enek-, Tánc-, és Zenei Fesztivál megszervezése költségeinek fedezésére, a 2022. évi
költségvetésének terhére. Az elszámolás megtörtént.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A közgyűlés 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
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17/2022. . 19 MNÖH
A Győr-MQson-Sopran Megyei Német ÖnkQnnányzat Közgyulése elfögadja az alabM
fteszámolót:

Á Győr-MosOTi-Sopron Megyeí NemetQnkQrmíinyzaf 150, 000>- Ft táuiogatást Mztosítatt
a Győri Német Ncmzetiségi Önfeormányzat részére a "Dalotj, táncolj és játssz vélünk!"
Megyei Néniet Nemzetiségi Iflásági Ének-, Táac-, és Zenei Fesztívál megszervCTése
koltségeinek fedezetére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Palkovits János, a ktí^yulés eluöke

S. na irendi ont
Eevebek

Palkovits János a koz űlés elnoké
Kérdezte, hogy vaii-e valaküiek egyéb tajékoztat^a a testület féle.

Egyéb kérdés, hozzászólas nem haíigzott el.

Palkovits János aköz "léselnoke
Az ulést bezárta.

K.m.f

Wild Róbert
képvisclő,jcgyz6könyv-hitelesítő
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Palko 'tsJános

aközgy léselnöke

11


